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Direção Comercial 
(Área de atendimento) 

Porto 

m/f 
 

 
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. - AICEP -, entidade 

pública de natureza empresarial vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente de 

negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa, pretende 

conceder um estágio profissional na Direção Comercial, área de atendimento, que consistirá 

numa formação prática em contexto de trabalho e que terá como principais funções: 

 

− Assegurar a coordenação dos processos relacionais negociais e contratuais com os Clientes 

nos termos dos procedimentos definidos na Agência; 

− Assegurar a atualização dos elementos do Cliente e proceder não só ao registo de todos 

os contactos e eventos havidos com a Agência, mas também com outras entidades 

envolvidas nos processos, bem como assegurar a compilação e registo de outras 

informações relevantes para acompanhamento do Cliente tal como previsto nos processos 

e nas ferramentas de Gestão de Clientes da Agência, 

− Assegurar que toda a informação e elementos dos Clientes se encontram recolhidos, 

avaliados, confirmados e registados pelas restantes equipas da Agência nos termos dos 

procedimentos definidos, com o enquadramento da política de privacidade da AICEP e sua 

aplicação á luz do RGPD em vigor, aos processos da Direção Comercial; 

− Assegurar e coordenar o acompanhamento regular e sistemático de toda a atividade do 

Cliente, nos processos de Internacionalização e/ou exportações; 

− Entregar produtos e serviços da AICEP aos Clientes; 

− Assegurar a satisfação dos Clientes. 

 

 

Requisitos 
 

− Licenciatura preferencialmente na área da Economia, Gestão e Relações 

Internacionais; 

− Objetividade e enfoque, com elevada orientação ao Cliente e à resolução de 

problemas; 
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− Empatia, flexibilidade e facilidade de comunicação interpessoal e integração de 

trabalho em equipa; 

− Formação abrangente e atualizada em várias áreas de conhecimento tecnológico, 

técnico e de gestão; 

− Conhecimento de Mercados e Sectores; 

− Domínio de línguas e de técnicas negociais; 

− Carta de condução de ligeiros. 

 

 

O estágio terá a duração de 12 meses e um subsídio mensal de estágio de 850,00 €, acrescido 

de subsídio de refeição de 9,00 €/dia de estágio. 

 

Os candidatos interessados deverão responder para recrutamento@portugalglobal.pt, 

enviando obrigatoriamente (i) carta de motivação em português e inglês, e (ii) currículo em 

formato Europass em português e inglês, com indicação da nota final da licenciatura e 

mestrado (se aplicável), até 05/04/2023, mencionando no assunto apenas «Ref.ª: DC-

EST.ATEND-202303-AICEP». 

 

Os candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo máximo de 30 dias após o termo 

do prazo para receção de candidaturas. 
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